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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

 

Số:          /TB-CĐĐVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam 

tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH  

 và Chỉ thị 04/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

 

Ngày 30/6/2022, tại Nghệ An, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức 

Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của BCH Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh 

lao động (ATVSLĐ) của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và Chỉ thị số 

04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn 

vệ sinh lao động”  trong các cấp công đoàn. Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực 

Việt Nam kết luận Hội nghị và yêu cầu công đoàn các cấp phát huy phong trào 

quần chúng thực hiện và tham gia thực hiện những nhiệm vụ về công tác ATVSLĐ 

trong thời gian tới: 

1. Phát huy, giữ vững những thành quả về ATVSLĐ và tiếp tục thực hiện 

phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đã đạt được 

trong những năm qua và theo Hướng dẫn số 252/HD-CĐĐVN ngày 08/8/2018 

của Công đoàn Điện lực Việt Nam.  

2. Duy trì, tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới 

ATVSV. Thống nhất mô hình tổ chức và hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh 

viên (ATVSV) theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện 

lực Việt Nam.  

3. Xác định công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công 

đoàn hằng năm. Quan tâm đến cán bộ công đoàn tham gia công tác ATVSLĐ. 

4. Nâng cao vai trò chủ động của tổ chức công đoàn trong công tác ATVSV 

để thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội, tham gia xây dựng các quy 

định, chế độ chính sách, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao 

động. 

5. Phối hợp cùng chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

người lao động về ý thức chấp hành nội quy lao động, chấp hành nghiêm các quy 
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định về công tác an toàn khi thực hiện công việc, xây dựng văn hóa an toàn lao 

động. 

6. Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt “Đề án nâng cao hiệu quả quản 

lý công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021 -

2025”. 

Để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện, 

môi trường làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người 

lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, 

Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Công đoàn các đơn vị phối hợp với 

chuyên môn để làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2022 và các 

năm tiếp theo./. 

   

 Nơi nhận: 
     - TLĐ LĐVN (để báo cáo); 

     - Đảng ủy EVN (để báo cáo); 
- TGĐ EVN (để phối hợp); 

- Các Công đoàn trực thuộc; 

- Thường trực CĐ ĐLVN; 

- Ban AT, TC&NS EVN; 

- Website CĐ ĐLVN; 

     - Lưu: VT, CSPL. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Hùng 
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